Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

Obchody Tygodnia Zdrowia 2018 i puchar dla ZSTE
W dniach 9 – 13 kwietnia uczniowie ZSTE uczestniczyli w wielu inicjatywach (których rolą była promocja zdrowego i
aktywnego trybu życia) w ramach IV Tygodnia Zdrowia - imprezy prozdrowotnej przygotowanej przez Sekcję
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kaliszu pod patronatem Prezydenta Miasta - Pana
Grzegorza Sapińskiego.
W poniedziałek – 9 kwietnia, wspólnie z przedstawicielami innych szkół, placówek i instytucji utworzyliśmy barwny
korowód, który przeszedł od budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 10 do placu przed Ratuszem.

12 kwietnia – 10 uczniów klasy 1F zajęło drugie miejsce w międzyszkolnych zawodach sportowych. Tego samego
dnia Wojtek Błaszczyk i Dawid Grabarek z klasy 1E wzięli udział w „Quizie o zdrowiu”, zaledwie dwóch
punktów brakło, by znaleźć się na podium.
W ramach IV Tygodnia Zdrowia zorganizowane zostały także konkursy. Swoją tematyką w/w konkursy obejmowały
szeroko pojętą profilaktykę zdrowia. 28 marca dokonano ich rozstrzygnięcia i wobec powyższego miło nam
poinformować, że lauretami tych, które skierowane były do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostali:
Joanna Michalska (3F), która zajęła I miejsce w konkursie na ulotkę w ramach programu „Wiem, nie
biorę. Jestem bezpieczny”;
Cezary Baranowski i Grzegorz Baszczyński (1B) przygotowali najlepszą prezentację multimedialną w ramach „
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV – profilaktyka HIV”.
Nasza aktywność została dostrzeżona i doceniona – 13 kwietnia Wiceprezydent Miasta Kalisza Pan Tomasz
Rogoziński na ręce wicedyrektora ZSTE Bogusława Kowalskiego przekazał puchar Prezydenta Miasta
Kalisza Grzegorza Sapińskiego dedykowany dla placówki, która najaktywniej uczestniczyła w działaniach
prowadzonych w ramach „Tygodnia Zdrowia - 2018”.

http://psse-kalisz.pl/80-o%C5%9Bwiata-zdrowotna/320-podsumowanie-%E2%80%9Etygodnia-zdrowia-%E2%80%93-2
018%E2%80%9D
http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/wydarzenia/podsumowali-tydzien-zdrowia-2018-zdjecia,1467.html

Opiekę (w tym nadzór merytoryczny) nad uczniami biorącymi udział w wydarzeniach Tygodnia Zdrowia 2018
sprawowali:
mgr Anna Kuczyńska
mgr Marta Giergenis – Lemańska - koordynator
mgr Roman Kościelak
mgr Adrian Trojanowski
Wszystkim, którzy przyłączyli się opisywanych działań – dziękujemy!
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